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 التوزيع اجلغرايف للصناعاث البالستيكيت يف حمافظت البصرة
 

 راشد عبد راشد الشريفي .د.م.الزويني                    أ وليد أيوب عباسالباحث. 
 كمية اآلداب / جامعة البصرة                            / كمية اآلداب امعة البصرةج

moc.liamg@851979gmoaacil 
 الممخص

جزءًا ُتعد لمنشاط االقتصادي ومنيا الصناعات البالستيكية التي  األساسيةالقواعد  أىمتعد الصناعة من 
يتيا كونيا ترفد السوق المحمي بما أىمية بالغة وتأتي أىممن الصناعات التحويمية الكيميائية ذات 

 األيديبداًل من استيرادىا من الخارج، كما أنيا توظف عددًا من  يحتاجو من سمع بالستيكية متنوعة
خرى من ألسيم بتنمية القطاعات االقتصادية االمعاشي وتُ  مستواىمسيم في تحسين العاممة وىي بذلك تُ 

و آخر في تسريع أ ت بشكلٍ يمسأ خالل منتجاتيا المتنوعة التي توفرىا لتمك القطاعات فيي بذلك 
 ية.التنمية االقتصاد

يتيا أىمتيدف الدراسة التعرف عمى الصناعات البالستيكية في محافظة البصرة وتسميط الضوء عمى 
اظيرت الدراسة تباين في التوزيع الجغرافي لمصناعات  الجغرافي ، ياوالتعرف كذلك عمى نمط توزيع

حتل قضاء أاذ  البالستيكية عمى مستوى أقضية المحافظة وذلك تبعًا لتباين مقومات التوطن الصناعي
( ٓٔ) بعدد % وجاء قضاء البصرة بالمرتبة الثانيةٗ,ٓٗ بنسبة( منشأة ٚٔ) األولىالزبير المرتبة 

ثم ( % ٖ,ٗٔ) نسبةب منشآت( ٙالخصيب بالمرتبة الثالثة بواقع ) أبيثم قضاء %( ٕٗ) بنسبة منشآت
رتبة الخامسة جاء قضاء % ثم بالمٔ,ٚ بنسبة منشآت( ٖقضاء شط العرب بالمرتبة الرابعة بواقع )

%( اما المرتبة السادسة فكانت من نصيب االقضية القرنة والفاو ٘) بنسبة( منشأة ٕالمدنية بواقع )
الصناعات البالستيكية في  إجمالي% من (ٖ,ٕ) بنسبة( منشأة ٔواليارثة والدير كل منيا كان بواقع )

 محافظة البصرة.
 لبالستك , البوليمرات , اليالميات المائية, األلفة الحيوية (الكممات المفتاحية ) الصناعة , ا      

 
Abstract 

The industry is one of the most important basic rules of economic activity, 

including the plastic industries, which are part of the chemical manufacturing 

industries  Its great importance and its importance comes from that provide 

the local market with the various plastic goods it instead of importing them 

from abroad, it also employs a number of manpower Therefore It contributes 

Improving their standard of living ,contributing to the development of other 

economic sectors through the various products it provides to these sectors, as 
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a result ,It contributes in one way or another to accelerating economic 

development . The study aims to identify the plastic industries in the province 

of Basra and to make light of thieve importance and also to identify the 

pattern of its geographical distribution, the study showed a variation in the 

geographical distribution of plastic industries at the level of the Basra's 

districts, according to the variation of the elements of industrial settlement, 

Zubair district ranked first (17) facility with a ratio of 40 Basra district ranked 

second with (10) facilities, with a rate of (24%), then Abi Al-Khasib district 

ranked third with (6) facilities with a rate of (14.3%), then Shatt Al-Arab 

district ranked fourth with (3) facilities with a rate of 7, 1%, then in the fifth 

rank came Al-Madyna district with (2) establishments at (5%) and the sixth 

rank was for the share of Al-Qurna, Al-Faw, Al-Haritha and Al-Dair districts, 

each of which was with (1) facility with (2.3)% of the total plastic industries 

in the governorate Basra. 

 لمقدمةا
تمثل الصناعة حجر الزاوية في بناء القوى االقتصادية , والسياسية , والعسكرية لألمم , 

وتقدُّم الصناعة دليٌل عمى تقدم األمة و انعداميا دليٌل عمى تخمفيا، وتحرص جميع  
في البناء االقتصادي  األساسيةالدول عمى تنمية قطاع الصناعة الذي يعد البنية 

.(1)لعممية التنمية االجتماعية واالقتصاديةومحركًا قويًا   
ن أة : يمكن اآلتييمكن توضيح مشكمة البحث من خالل التساؤالت  :البحث مشكمة

يًة ومكانًة بين األنشطة أىمحافظة البصرة مفي   تمتمك الصناعات البالستيكية
ما ؟الخصائٌص الصناعات البالستيكية  أىماالقتصادية االخرى في المحافظة ؟ ماىي 

 ؟لمصناعات البالستيكية في محافظة البصرة الجغرافيالتباين في نمط التوزيع  مدى
يًة بارزًة بين األنشطة االقتصادية في أىمتمتمك الصناعات البالستيكية : فرضية البحث
تمتمك وكذلك الصناعات البالستيكية بخصائص مميزٍة.   ,كما تتصف  محافظة البصرة

سيمت في توطن الصناعات البالستيكية فييا وأثرت في تباين محافظة البصرة مقوماٍت أ
 توزيعيا الجغرافي.

 :تيدف الدراسة إلى ما يأتي :   هدف الدراسة
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مى ع التحميل الجغرافي لمصناعات البالستيكية في محافظة البصرة والتعرف .ٔ
 يتيا خصائصيا.أىممفيوميا و 

 عمى مستوى االقضية .معرفة واقع التوزيع الجغرافي لمصناعات البالستيكية  .ٕ
 :الحدود والمكانية والزمانية

لعراق جنوب ا: تتمثل بحدود محافظة البصرة التي تقع عند اقصى حدود المكانيةال( ٔ)
 رضعبين دائرتي 

( شرقًا وتحد ٖٓ,ٛٗ٘- – ٓٗ,ٙٗ٘-(  شمااًل وخطي طول )٘ ٕٓ,ٖٔ- –٘ٓ,ٜٕ٘-)
ا جية الجنوب تحدىا الحدود محافظة البصرة من الشمال محافظتا ذي قار وميسان ام

السياسية مع دولة الكويت والخميج العربي، بينما تحدىا من جية الشرق الحدود السياسية 
( ٔسالمية، اما من الغرب تحدىا محافظة المثنى الحظ خريطة)إليران اإمع جميورية 

الخصيب،  أبيوتتكون محافظة البصرة من عشرة أقضية ىي )قضاء البصرة، قضاء 
الدير، قضاء القرنة، قضاء الفاو، قضاء شط العرب، قضاء المدنية، قضاء قضاء 

, (  ٕكما موضح في خريطة ) (ٕ) مام الصادق)ع( إلاليارثة، قضاء الدير، وقضاء ا
 .ٕكم (ٜٓٚٓٔتمتمك محافظة البصرة مساحة تقدر بحوالي )

 فظة البصرةفي محا : تشمل دراسة واقع الصناعات البالستيكية ( الحدود الزمانيةٕ)
 (ٕٕٔٓلعام )

 تضمنت  الدراسة عمى مبحثين ىما :  : الدراسةهيكمية 
 .يتيا وخصائصياأىملمبحث االول: مفيوم الصناعات البالستيكية و أ-ٔ
 .ات البالستيكية في محافظة البصرة لمصناع الجغرافيالتوزيع المبحث الثاني: -ٕ
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 يتها وخصائصهاأهمو المبحث االول: مفهوم الصناعات البالســــتيكية 
لقد أشار اهلل تعالى لمفيوم الصناعة في محكم   -: مفهوم الصناعات البالستيكية:أوالا 

َوَعمَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس لَُّكْم ِلُتْحِصَنُكم مِّن َبْأِسُكْم َفَهْل َأنُتْم كتابو العزيز بقولو تعالى ))
 .(ٖ)((َشاِكُرونَ 

  وكل ِعمم َأو فّن يمارَسو اإلنسان حتى يمير فيو  حرفة الصانع هي))الصناعة لغّة
 .(ٗ) ((الموضع تمارس فيو صناعات مختمفة أما المصنع فهوويصبح حرفة لو. 

 :ابن خمدون في مقدمتو ))أن الصناعة ممكة في أمر لقد ذكر  الصناعة اصطالحاا
يا .وتعرف الصناعة عمى ان(٘)((عممّي، فكرّي وبكونو عمميًا فيو جسمانّي محسوس

النشاط البشري الذي يؤدي الى إنتاج مواد جديدة من مواد أولية مختمفة، ويعبر عنيا 
 التي جيزةأيضًا بالعمميات التي يقوم بيا االنسان مستخدمًا نوعًا من اآلالت واأل

االنسان بشكل  لحاجات الطاقة او الوقود إلنتاج مواد جديدة تستجيبتعتمد عمى 
.وتعرف الصناعة أيضًا بأنيا (ٙ)صنعياتاستخدمت في  التي األولىأكبر من المواد 

ألولية الى مواد أكثر االفعاليات التي يقوم بو االنسان بتحويل شكل أو طبيعة المواد 
حيث ُتجمب المواد األولية من مناطق  منشآتنفعًا وىذا التحويل يجري داخل ال
 .(ٚ)متعددة وتسوق الى أسواق مختمفة

  

                                                   

 
 
 
 

 



 هـٖٗٗٔ-م  ٕٕٕٓ. لسنة  ٖالثاني ممحق  العدد /رابع المجمد ال / رابعةمجمة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
967 

 ة البصرة من العراق( موقع محافظٔخريطة  )

 
المصدر :جميورية العراق ، الييئة العامة لممساحة ، خريطة العراق اإلدارية ، مقياس 

 ٕٕٔٓلعام  ٔ:ٓٓٓٓٓٔرسم 
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 ( التقسيمات االدارية لمحافظة البصرةٕخريطة )

 
 

محافظة البصرة ،شعبة نظم المعمومات ديوان  باالعتماد ، انالمصدر :من عمل الباحث
 ٕٕٔٓ، GISة الجغرافي
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وتقابميا في العربية  (Plasticsعود أصل مصطمح )البالستيك( الى الكممة اليونانية )ي
ا تمامًا، ىمكممة )لدّن( التي تعني قابميتيا لمتشكيل والقولبة بفعل الحرارة والضغط أو كأل

ورة من التطبيقات في تطمجموعة كبيرة ومالبالستك في الوقت الحاضر ب ستخدم ي، 
 .(ٛ)اليومية حياتنا

 :لدن: الِمدُن: الميُن من كل شيء من ُعود أو حبل او والجمع لداُن  المدائن لغٍة
 .(ٜ)وُلْدن وقد َلُدَن لدانُة ولُدونُة. ولدَّنة ىو: ليّنو

  مصطمح عام لمواد البوليمرات التي يمكن أن تحتوي مواد المدائن اصطالحاا :
عنصر األساسي فييا وترتبط فيو ذرات اخرى لتحسين صفات المادة، ويعد الكاربون ال

العناصر األخرى لتكوين جزئية المدائن مثل االوكسجين والييدروجين والنتروجين، ويعد 
. تبدأ المرحمة األولية (ٓٔ)البترول والغازات المكربنة المواد الخام الرئيسة لصناعة المدائن
لحالة الغازية إلى سائمة لتكوين المدائن من المونومر الذي يتم معالجتو وتحويمو من ا

 ويتم تشكيمو تحت ضغط وحرارة حتى يتحول الى الشكل النيائي بحالتو الصمبة.
عريف لمصناعات البالستيكية بأنيا الصناعات من وجية نظر الباحثان توضع يمكن 

والبروبمين C2H4وألثيمين   CH4التي تعتمد عمى النفط أو الغازات الطبيعية مثل الميثان 
C2H6  لبنزين واC6H6  يتم أمرارىا  بسمسمة من التفاعالت   كمادة أولية أساسية أذ

تدعى  الكيميائية مع وجود عناصر مساعدة في التفاعل من خالل عممية كيميائية 
 لبممرة ليكون الناتج النيائي مادة البوليمرات التي يتم تشكيميا بطرائق عدة  لتتحولا

اليومية المتنوعة . تتضمن الصناعات  تخداماتلالسنفعًا   لمنتجات بالستيكية اكثر
 -البالستيكية مرحمتين اساسيتين ىما:

لمصناعات  األساسيةعد البوليمرات المادة األولية صناعة البوليمرات: تُ  -ٔ
البالستيكية وتُنتج ىذه المادة بواسطة تفاعالت كيمياوية في مفاعالت خاصة ليذا 

مجمع البتروكيماويات في محافظة البصرة  الغرض في مجمعات البتروكيماويات كما في
والمتفرع بطاقة  –الخطي  –الذي يضم معمل االنتاج البولي االثيمين العالي الكثافة 

ومعمل إلنتاج البولي االثيمين الواطئ الكثافة بطاقة  )/ سنةطن ٖٓٓٓٓ ( انتاجية
                                                   

  
 

 



 هـٖٗٗٔ-م  ٕٕٕٓ. لسنة  ٖالثاني ممحق  العدد /رابع المجمد ال / رابعةمجمة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
970 

 ٓٓٓٓٙ )ٍيةبطاٍقة إنتاج PVCومعمل بولي فنايل كموريد  (طن / سنة ٓٓٓٓٙ)انتاجية 
 (.ٔٔ)( طن / سنة

تشكيل البوليمرات: تتضمن تحويل البوليمرات الى منتجات بالستيكية مختمفة  -ٕ
األغراض واألحجام واالشكال بطرائق ميكانيكية مختمفة، وتستخدم البوليمرات في 

( والمستمزمات ٕٔمجموعة واسعة من التطبيقات مثاًل لصنع مواد التعبئة والمالبس) 
والحبال البالستيكية وخزانات المياه  واألنابيبفة وكذلك االكياس الطبية المختم

 البالستيكية وال يكاد مجال من مجاالت الحياة إاّل يدخل البالستيك فيو.
 

 ة الصناعات البالستيكيةيأىم: ثانياً 
عد قطاع الصناعات التحويمية ومنيا الصناعات البالستيكية من أكثر يُ  .ٔ

ة، لكون ليا القدرة عمى إيصال جسور وارتباطات إنتاجية القطاعات الصناعية ديناميكي
مع القطاعات األخرى ذات الصمة لسد احتياجات السوق ومن ثم تنمية تمك القطاعات 

 مما يسيم في تنمية االقتصاد الوطني بشكل عام.
 
ُتسيم الصناعات البالستيكية في توفير فرص العمل لأليدي العاممة عمى  .ٕ

تمتمكيا مع االستمرار بتطوير تمك الميارات من خالل دورات  اختالف الميارات التي
التدريب والتأىيل لغرض تطوير المستوى الفني لمعاممين ومن ثم زيادة القدرة اإلنتاجية 

 لدييم.
توفر الصناعات البالستيكية العمالت االجنبية من خالل الحد والتقميل من  .ٖ

الوقت نفسو إقامة صناعات لتعويض استيراد المنتجات البالستيكية من الخارج، وفي 
ة جماليالنقص الذي قد يحصل نتيجة استيراد السمع التي تشكل نسبة كبيرة من القيمة اإل

لالستيرادات، واقامة صناعات لغرض تصدير المنتجات لألسواق الخارجية مما أسيم في 
 ادخال العممة األجنبية لمبمد.
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يمة االقتصادية لممنتوجات الزراعية في رفع الق يمسإن الصناعات البالستيكية تُ  .ٗ
)الجانب الزراعي والحيواني( من خالل ما توفره الصناعات البالستيكية من منتوجات 
تدخل في تعبئة وتغميف المنتجات الزراعية كالمحوم والخضروات والفواكو والحبوب 

التعبئة  ىذه المنتوجات واضافة منظرًا جماليًا لشكميا النيائي بعدحفظ وبذلك تسيم في 
والتغميف ريثما يتم نقميا من مناطق االنتاج الى مناطق االستيالك التي تتسم بكونيا 

 ذات أسعار أعمى من مناطق االنتاج.
ُتسيم الصناعات البالستيكية في العديد من مجاالت الحياة ففي مجال الطب  .٘

الوزن مبالستك كخفة لاقتحم البالستك بقوة عالم الطب نظرًا لمخصائص المتنوعة 
وسيولة التنظيف والتعقيم واستعمل البالستك في انتاج المستمزمات الطبية من الحقن 
م. وفي مجال  والقفازات وأكياس الدم وألطراف الصناعية وادوات السمع الخاصة بالصُّ

من احدث التطبيقات الحديثة لمبالستك في مجال  ()  الزراعة تعد اليالميات المائية
اليالميات المائية عمى التربة وعند الجفاف يمتص النبات حاجتو الزراعة حيث تنتشر 

 % من المياه المخزونة.ٜ٘نسبة تصل بمن المياه من المخزون الموجود في اليالميات 
( سنوات وبحسب الظروف ٘-ٕويمكن لميالميات تزويد النبات بالمياه لفترة تتراوح بين )

 ذلكك, ميات المائية تتحمل بشكل نيائيعد انتياء العمر االفتراضي لميالبالمناخية و 
 غطيةزراعية واأل أنابيبتزود الصناعات البالستيكية الزراعة بما تحتاجو من 

 حميات الزراعية.مالبالستيكية التي تستخدم في انشاء البيوت الزراعية البالستيكية وال
التأسيسات  أنابيباما مجال البناء والتشييد فان الصناعات البالستيكية تسيم بتوفير 

التمديدات  وأنابيبالبالستيكية  والشبابيكالصرف الصحي واالبواب  وأنابيبلمياه اإلسالة 
الكيربائية وغيرىا. وفي مجال انتاج الطاقة المتجددة تسيم الصناعات البالستيكية نسبة 

جددة كبيرة في انتاج المراوح )العنفات( التوربينية االمر الذي يساعد في انتاج الطاقة المت
 .(ٖٔ)بكفاءة
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 : خصائص الصناعات البالستيكيةثالثاا 
لمصناعات البالستيكية جممة من الخصائص التي تميزىا من غيرىا من الصناعات، 

ية كبيرة في مجاالت الحياة أىموىذه الخصائص جعمت الصناعات البالستيكية ذات 
اسيب والمستمزمات صنع المالبس مرورًا بالحو  حفظ المواد الغذائية اليومية ابتدًء من

 :اآلتيالخصائص لمصناعات البالستيكية في  أىمالطبية وغيرىا. ويمكن اجمال 
 
ُتسيم الصناعات البالستيكية في انتاج سمع تمتاز بالعديد من الخصائص في آن واحد  .ٔ

وسيولة التعقيم، وىذه الخصائص جعمت  Hardnessوالصالبة  Elasticityمثل المرونة 
وتعبئة المياه  كية مادة مثالية لتعبئة تغميف المواد الغذائية مثل المحوم واأللبانالمنتجات البالستي

 البالستيكية التي تتحمل ضغوط عالية. األنابيبوفي صناعة 
تختمف حاجة الصناعات البالستيكية لأليدي العاممة فبعضيا تحتاج ألعداد قميمة ال  .ٕ

البالستيكية بينما يحتاج بعضيا اآلخر ( عمال مثل منشآت إعادة تدوير المخمفات ٘تجاوز )
(عامل كما في منشآت صناعة الخزانات البالستيكية ٓٓٔ-ٕٓ)   ألعداد اكثر تتراوح بين

 البالستيكية. األنابيبوصناعة 
تمثل الصناعات البالستيكية القمب النابض في حياتنا المعاصرة نتيجة التنوع في  .ٖ

 االت االستيالكية أو الصناعية.منتجاتيا واستعماالتيا المتعددة في المج
 
يتصف البالستيك بأنو عازل لمحرارة والكيرباء ومقاوم لمصدأ والظروف الجوية لذلك  .ٗ

 وتغميف االسالك الكيربائية. والشبابيكصناعة االبواب  يستخدم عمى نطاق واسع في
 
والغاز تمتاز الصناعات البالستيكية بكونيا تعتمد عمى مواد اولية تستخرج من النفط  .٘

ومن ثم تحويميا الى منتجات ذات قيمة و أىمية اقتصادية عالية لذلك  Natural-gasالطبيعي 
 إلنشاء وتطوير صناعاتيا البالستيكية.نفطية منيا الخصوصًا  ر من الدول يتسعى الكث

 
تصف الصناعات البالستيكية بكونيا تنتج منتجات ذات عمر افتراضي يصل الى  ت .ٙ

 خمسين عام.
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التوزيع الجغرافي لمصناعات البالستيكية حسب االقضية في محافظة مبحث الثاني : لا
 البصرة

( منشاة لمصناعات البالستيكية في ٕٗ( وجود )ٖ( وخارطة )ٔمن خالل جدول )
الصناعية البالستيكية بين  منشآتال أعدادفظة ويالحظ ان ىناك تباينًا واضحًا في المحا

العاممة  األيدي أعداد(  يالحظ تباين في ٗ( وخارطة )ٕاالقضية ومن خالل جدول )
 األصناف( عاماًل موزعين عمى ٘ٓ٘في الصناعات البالستيكية التي بمغ مجموعيا )

يعيا الجغرافي بالنسبة لألقضية، ومن أجل المتنوعة حسب نوع الصناعة وحسب توز 
عطاء صورًة واضحًة عن التوزيع الجغرافي حسب االقضية لمصناعات البالستيكية تم إ

وعدد العاممين فييا ومدى التأثير البارز  منشآتاخذ كل قضاء عمى حدة لتوضيح عدد ال
 :اآلتيلكل عامل من عوامل التوطن الصناعي عمى النحو 

                                                   
 
 

 
 

 
 (.ٗٔ)من حيث األموال تكون معتدلة  الصناعات البالستيكيةمتطمبات ان  .ٚ
 
البالستيك آمن عمى صحة اإلنسان لذلك يستخدم في المجاالت الطبية مثل )البولي  .ٛ

( وذات كثافة أقرب لكثافة العظم داي اثير كيتون( الذي يمتاز بالصالبة واأللفة الحيوية)
، والبولي االثيمين والبولي البروبمين الذي يستخدم في الطبيعي لذلك يستخدم عضوًا اصطناعياً 

نقل مياه الشرب وفي صناعة الخزانات البالستيكية التي تستخدم لغرض خزن  أنابيبصناعة 
 المياه.

تتميز منتجاتيا بإمكانية تموينيا اثناء عممية التصنيع من خالل اضافة الممونات  .ٜ
 البالستيكية النيائية بألوان مميزة.لموادىا األولية وبالتالي تظير المنتوجات 

معامل االحتكاك ونعومة سطحو، ولذلك أثبت البالستيك  بانخفاضيمتاز البالستيك  .ٓٔ
البالستيكية لسيولة جريان السوائل داخميا لنعومة سطحيا  األنابيبكفاءة عالية في صناعة 

 الداخمي.
ثير الشد عمييا، وال يعود لشكمو إن المواد البالستيكية ليا قابميٌة لمسحب والتمدد تحت تأ .ٔٔ

 (.***السابق بعد ازالة الشد لذلك يستعمل البالستيك في صناعة االطارات)
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 افي لمصناعات البالستكية في قضاء الزبيرتوزيع الجغر  -ٔ
من  األولى( ان قضاء الزبير تصدر المرتبة ٗ( )ٖ( وخارطة )ٕ( )ٔتبين من الجدول )

عدد  إجمالي%( من ٗ,ٓٗة بنسبة )أ( منشٚٔالبالغ عددىا ) منشآتال أعدادحيث 
لقضاء في منطقة الدراسة وبمغ عدد العاممين في الصناعات البالستيكية في ا منشآتال
( ٘ٓ٘عدد العاممين في منطقة الدراسة والبالغ  عددىم ) إجمالي( عاماًل من ٕ٘ٗ)

عاماًل ويرجع السبب في ىذا التركز لمصناعات البالستيكية في قضاء الزبير لجممة من 
الركائز والمقومات الطبيعة والبشرية واالقتصادية ومنيا المساحة الواسعة التي يمتمكيا 

%( من مجموع المساحة الكمية لممحافظة ٕٜ,ٓٙ( بنسبة )ٕكمٛٔٙٔٔالقضاء البالغة )
الصناعات البالستيكية التي توطنت في قضاء الزبير  أىم,ومن (ٕكمٜٓٚٓٔالبالغة )

 ىي :
 األولىاحتمت ىذه الصناعة المرتبة  صناعة إعادة تدوير المخمفات البالستيكية: -أ

( ٗضاء الزبير حيث يوجد في القضاء )بالنسبة لمصناعات البالستيكية المتواجدة في ق
الصناعات في القضاء  إجمالي%( من ٘.ٖٕ( منشاة بنسبة )ٚٔمن أصل ) منشآت

العاممين في القضاء،  إجمالي%( من ٔ,ٛ( عامل بنسبة )ٕٓوبمغ عدد العاممين فييما )
 غير (كراجات)من وجود  استفادتافي منطقة الصناعية القديمة وقد  تانئإذ يتوطن المنش

مشغولة وبإيجار مناسب لكون ىذه المنطقة الصناعية تم اخالءىا من قبل بمدية الزبير 
لكون ىذه  ٖٕٓٓكان االخالء قبل و  ,بعد بناء منطقة صناعية جديدة في محمة الكوت

السكنية منيا محمة العرب الثانية، ومحمة  األحياءالمنطقة الصناعية قريبة جدًا من 
بدأ مديري الورش الصناعية العودة لألشغال  ٖٕٓٓعام ولكن بعد  األولىالرشيدية 

فييا.  منشآتفييا ولسعة مساحة ال اإليجارالمنطقة الصناعية القديمة لرخص سعر 
 األحياءإعادة تدوير المخمفات في ىذه المنطقة مستفيدة من قربيا من  منشآتوتركزت 

المتمثمة األولية السكنية المزدحمة داخل مركز القضاء ألجل الحصول عمى موادىا 
المخمفات البالستيكية سواء المنزلية او الصناعية ال سيما من ورش تصميح السيارات ب

القريبة منيا وكذلك لوجود نشاط زراعي بالقضاء وكان أحد اسباب توطن تمك 
الزراعية  غطيةىذا النشاط يخمف الكثير من المخمفات البالستيكية سواء األو الصناعات 
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وذلك نالحظ  إعادة التدويرصناعة  منشآتزراعية التي يتم بيعيا عمى ال األنابيباو 
في التدوير في القضاء لتكون عمى مقربة من مزارع الطماطم اعادة   منشآت وطنت

 قضاء
 واألنابيبوصناديق  أغطيةالحصول عمى المخمفات البالستيكية الزراعية من ألجل   

قعان في منطقة الشعيبة، وقد استفادتا من ت تاناآلخر  ئتاناما المنش (.٘ٔالزراعية التالفة) 
صناعة الجص واألسفمت سابقًا ولكن تم  منشآتالتي كانت تشغميا  األرضسعة 

( لكونيا تقع ٙٔ)  اغالقيا من قبل البمدية ألنيا تتسبب بأضرار بيئية عمى احياء الزبير
اعات االنشائية في الجية الشمالية لمقضاء فان االبخرة والغبار الناجم عن تمك الصن

تحممو الرياح الشمالية ليصل لممناطق السكنية في القضاء مما تسبب بأضرار عمى 
الربو وحساسية القصبات ولذلك  سكان القضاء واصابتيم باألمراض التنفسية مثل

وبقيت مساحات واسعة  اإلنشائية منشآتيات الحكومية أيقاف توطين تمك اللج سارعت ا
صناعة  منشآتمتروكًة من اي أشغاٍل صناعي لذلك سارعت  منشآتالتابعة لتمك ال
منيا لكونيا قريبو  المخمفات البالستيكية واشغال تمك المساحات واالستفادة إعادة التدوير

تالفة اليكثر ما يمقى من الصناديق الزراعية  أذ في قضاء الزبير الخضرواتمن عموه 
 (ٚٔلصناعات)مصادر المواد األولية لتمك ا أىملتي ُتعد احد ا

المرتبة  H.L.D.Eاحتمت صناعة  البالستيكية: H.L.D.E األنابيبصناعة  -ب
( منشاة ٕالثانية بين الصناعات البالستيكية في قضاء الزبير، إذ يضم قضاء الزبير )

الصناعات  إجمالي%( من ٕٔالبالستيكية بنسبة ) H.L.D.E األنابيبلصناعة 
 إجمالي%( من ٗ,ٕٗ( عاماًل بنسبة )ٓٙين فييما )البالستيكية في القضاء وعدد العامم

في منطقة االوركمي الصناعية قرب تقاطع )الزبير،  األولى المنشأة توجد العاممين. إذ
قامة و لتوطن  األراضيسعة نتيجة  المنشأةىذه  توطنت صفوان، أم قصر( حيث  ا 

ء وميناء ام قصر القريب من الطريق الرابط بين القضا يامموقعلوكان  ,و ومخازنومنشآت
لمعمل، كما  األساسيةفي تأمين الحاجات ميم جدًا وخور الزبير ومنفذ سفوان البري 

من الموقع الجغرافي حيث يضم مجموعة من الشركات االستثمارية  المنشأةاستفاد ىذه 
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التي تستخدم  أنابيببالتعاقد لتزويدىا بما تحتاجو من  المنشأة تقوم واالنشائية اذ
حين توجد  االستخدامات. فيمفة سواء نقل المياه والغازات او غيرىا من ألغراض مخت

 األراضيكان لوجود مساحات واسعة من  ,الثانية في منطقة ناظم شط البصرة  المنشأة
والقريب من شبكة طرق النقل الرئيسة الرابطة بين مركز  المنشأةىذه توطن دور في 

 القضاء ومركز مدينة البصرة.
جاءت صناعة أكياس النفايات البالستيكية  ياس النفايات البالستيكية:صناعة أك -جـ

%( من مجموع معامل ٕٔ( منشاة بنسبة )ٕبالمرتبة الثانية اذ يوجد في القضاء )
 إجمالي%( من ٘( عامل بنسبة )ٕٔالقضاء في حين بمغ عدد العاممين في المنشئتين )

ما أطية التابعة لبمدية قضاء الزبير ضمن المحطة الوس األولى المنشأةالعاممين. توجد 
قع ىذه تلبدلية ناحية سفوان، إذ  ةتابع ىيفي ناحية سفوان و  طنتالثانية  تو  المنشأة
ىاتان   ت( عمال واُقيمٙ) اعمى جانب الطريق السريع يبمغ عدد العاممين فيي المنشأة
 ين بالقضاء.تان إلنتاج أكياس النفايات يتم توزيعيا عمى المواطنين القاطنئالمنش

( منشاة ٔأحتمت المرتبة الثالثة إذ يوجد ) الزراعية البالستيكية: األنابيبصناعة  -د
 افي القضاء ويبمغ عدد العاممين فيي منشآتال إجمالي%( من ٛ,٘في القضاء بنسبة )

منطقة الفي  المنشأةقع ىذه ت العاممين. إجمالي%( من ٘,ٗ( عاماًل بنسبة )ٔٔ)
ويرجع سبب توطن في ىذه المنطقة  القديمة  ,في مركز القضاءالصناعية القديمة 
منشاة إلنتاج الُحبيبات المعاد تدويرىا التي يستخدميا منشاة وجود لغرض االفادة من 

ىذه   تمعاد تدوير. وقد توطن أنابيبإلنتاج  األحيانالزراعية في بعض  األنابيب
 لألنابيبالمستيمك المباشر  من مزارع الزبير التي تعد ةقربمكون عمى تل المنشأة

 الزراعية في القضاء.
( ٔيوجد ) اذ جاءت بالمرتبة الثالثةالبالستيكية:  U.P.V.C األنابيبصناعة  -هـ

في القضاء، أما عدد العاممين  منشآت%( من مجموع الٛ,٘منشاة في القضاء بنسبة )
 ر بالصناعاتالعاممين في قضاء الزبي إجمالي%( من ٖ,ٗٔ( عامل بنسبة )ٖ٘فبمغ )

في منطقة األوركمي الشمالي عمى الطريق العام المؤدي  المنشاةالبالستيكية، تقع  ىذه 
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من طريق النقل وقربو منيا وخصوصًا الطريق  المنشأةىذه  تلناحية سفوان ولقد استفاد
 .المنشأةقصر وخور الزبير لتوفير متطمبات  أموميناء المنشأةالرابط بين موقع 

( منشاة في ٔاحتمت المرتبة الثالثة يوجد ) . البالستيكية:P.P ابيباألنصناعة  -و
 االعاممة فيي األيدي%( من مجموع معامل القضاء، وبمغ عدد ٛ,٘القضاء بنسبة )

العاممين في الصناعات البالستيكية في القضاء  إجمالي%( من ٗ( عاماًل بنسبة )ٓٔ)
 ةالبصرة لسع شط قة ناظمفي منط المنشأةىذه  ت( عاماًل وتوطنٕ٘ٗوعددىم )
أذ المستأجرة من الدولة بأسعار مناسبة باإلضافة التركيز السكاني في القضاء  األراضي

. البالستيكية التي تستخدم لتأسيس المياه داخل المنازل P.P األنابيبيزداد الطمب عمى 
الزبير  الطرق الرئيسة الرابطة بين قضاءعمى جانب  المنشأةوالدوائر وباإلضافة لموقع 
 .المنشأةاكبر سوق لتصريف منتجات  دعومركز المحافظة الذي يُ 

( منشاة في قضاء الزبير ٔجاءت بالمرتبة الثالثة يوجد ) الزراعية: طغطيةصناعة األ -ز
 المنشأة%( من مجموع الصناعات البالستيكية في القضاء، يضم ىذه ٛ,٘بنسبة )

ن في الصناعات البالستيكية في العاممي إجمالي%( من ٔ,ٙ( عاماًل بنسبة )٘ٔ)
 المنشأةفي منطقة ناظم شط البصرة وقد اختير موقع ىذه  المنشأةويقع ىذه  القضاء

وىو قضاء الزبير الذي  المنشأةكثر مناطق استيالك لمنتجات أليكون عمى مقربة من 
الزراعية في موسم الشتاء  غطيةحيث يزداد الطمب عمى األ واسع يمتاز بنشاط زراعي

 .شتاءً  أجل تغطية محصول الطماطم لحمايتيا من البرد من
( ٔلمرتبة الثالثة ويضم القضاء )نالت ا صناعة أكياس التسوق البالستيكية: -حـ

معامل الصناعات  إجمالي%( من ٛ,٘منشاة لصناعة أكياس التسوق بنسبة )
 اليإجم%( من ٘بنسبة ) الً ( عامٕٔبمغ عدد العاممين ) ,البالستيكية في القضاء

في منطقة ناظم شط  المنشأةالعاممين في الصناعات البالستيكية في القضاء ويقع ىذه 
صناعة إعادة التدوير المخمفات الموجود في  منشآتعمى  المنشأةعتمد ىذه تالبصرة و 

في  المنشأةعمى المادة األولية لذلك يوجد ىذه  لمحصول منشآت( ٗالقضاء وعددىا )
 من الحصول عمييان مصادر المادة األولية التي يتم القضاء ليكون عمى مقربة م

 البالستيكية. صناعة إعادة تدوير المخمفات منشآت
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(  1) ٠ٛخذ اٌثبٌثخ اٌّشرجخ احزٍذ : تذويرها انمؼاد  انثالستيكيح انُحثيثاخ صىاػح -ط

الصناعات البالستيكية  منشآتعدد  إجمالي%( من ٛ,٘) ثٕسجخ اٌضث١ش لؼبء فٟ ِٕشبح
عدد العاممين في  إجمالي%( من ٘( عاماًل ونسبة )ٕٔطاع وبمغ عدد العمال )في الق

في منطقة الصناعية القديمة في مركز  المنشأةقع , تالصناعات البالستيكية في القضاء 
في المنطقة  تإعادة التدوير المخمفات البالستيكية التي توطن منشآتالقضاء القريبة من 

ألولية وىي مثروم المخمفات البالستيكية المعاد تدويرىا اة الصناعية التي توفر لو الماد
منخفضة نسبيًا اذا القديمة  في المنطقة الصناعية  األراضيايجارات وباإلضافة الى ان 

 ما قورنت بإيجارات المنطقة الصناعية الجديدة.
 ( منشاة في قضاءٔجاءت بالمرتبة الثالثة أذ يوجد ) صناعة الُعمب البالستيكية: -ي

( عاماًل ٕ٘معامل القضاء وبمغ عدد العاممين فيو ) إجمالي%( من ٛ,٘الزبير بنسبتو )
العاممين في القضاء، وتوطنت ىذه المنشأة ضمن منطقة  إجمالي%( من ٕ.ٓٔونسبة )

المؤجرة من  الدولة بأسعار مناسبة  األراضيناظم شط البصرة لرخص اسعار ايجار 
اعي في المحافظة كما استفادت ىذه المنشأة من ومدعومة ومغرية لدعم النشاط الصن

شبكة طرق النقل التي تقع عمى مقربة منيا لتوفير متطمبات المنشأة ألجل تسويق 
 المنتجات لألسواق داخل المحافظة وخارجيا.

جاءت ىذه الصناعة بالمرتبة الثالثة اذ  صناعة الصناديق الزراعية البالستيكية: -ك
الصناعات البالستيكية  منشآت إجمالي%( من ٛ,٘ء بنسبة )( منشاة في القضأيوجد )

العاممين  إجمالي%( من ٖ,٘( عاماًل بنسبة )ٖٔويعمل في ىذه المنشأة ) في القضاء,
في الصناعات البالستيكية في القضاء. توطنت ىذه المنشأة في أطراف حي األمير 

مزارع لزراعة المحاصيل  )القائد( سابقًا  إذا توجد مساحات واسعة كانت تستغل سابقاً 
وانفتاح العراق عمى العالم بدأ استيراد  ٖٕٓٓوالسيما محصول الطماطم لكن بعد عام 
قل من المحاصيل التي تزرع محميًا عندىا بدأ أمختمف المحاصيل الزراعية وبأسعٍار 

وتوجيوا نحو بيعيا أو تأجيرىا لنشاطات أخرى  األراضيالفالحون يعزفون عن زراعة 
حد أالصناعة ونالحظ توطن منشاة صناعة الصناديق الزراعية البالستيكية في منيا 

 ىذه المزارع إلنشاء المنشأة وممحقاتيا.
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%( 5,5) ِٓ ِٕشبح( 1) ثٛالغ اٌثبٌثخ اٌّشرجخ احزٍذ :انثالستيكيح انخساواخ صىاػح -ل

( ٕٓة )العامم األيديالصناعات البالستيكية في القضاء ويبمغ عدد  ِٕشآد إخّبٌٟ ِٓ
العاممين في القضاء. توجد ىذه المنشأة في ناحية  إجمالي%( من ٔ,ٛعاماًل بنسبة )

سفوان عمى جانب الطريق الرابط بين مركز الناحية وجبل سنام يعرف بالطريق العسكري 
حيث اتخذت المنشأة احد مزارع سفوان غير المستغمة لمزراعة مكانًا ليا مستفيدة من 

ة من الطرق والقرب من منفذ سفوان البري مع الكويت وارتباط وتوفر شبك األرضسعة 
بشبكة من  المرتبط م قصرأم قصر حيث ميناء أمركز الناحية مع مركز القضاء وناحية 

لممنشاة باإلضافة  األساسيةالطرق الرئيسية مما سيل من عممية توفير المستمزمات 
 ء داخل او خارج المحافظة.لسعة السوق والطمب المتزايد عمى منتجات المنشأة سوا

بالنظر لمجدول :    التوزيع الجغرافي لمصناعات البالستيكية في قضاء البصرة -ٕ
 أعدادالمرتبة الثانية في أحتل  قضاء البصرة تبين أن ( ٗ()ٖ( وخارطة )ٕ( )ٔ)
عدد أ إجمالي%( من ٛ,ٖٕبنسبة ) منشآت( ٓٔالصناعية بمغ عددىا ) منشآتال
( عاماًل بنسبة ٖٓٔ) منشآتظة وبمغ عدد العاممين في تمك الفي المحاف منشآتال
( عاماًل ٘ٓ٘%( من جمالي عدد العاممين في منطقة الدراسة البالغ )ٚ.ٕ٘)

 والصناعات البالستيكية التي توطنت في ىذا القضاء ىي:
 األولىجاءت ىذه الصناعة بالمرتبة :  صناعة اعادة تدوير المخمفات البالستيكية -أ

الصناعات البالستيكية في  إجمالي%(من ٓٗبنسبة ) منشآت( ٗالبصرة بواقع )لقضاء 
 األيدي إجمالي%( من ٗ,٘ٔ( عامل بنسبة )ٕٓالقضاء بمغ عدد العاممين فييا )

صناعة إعادة تدوير المخمفات البالستيكية عمى  منشآتالعاممة في القضاء. تتوزع 
مستفيدتا من قربيما من عموه في حي الزيتون  ئتانمنشمناطق القضاء حيث يوجد 

من صناديق زراعية تالفة ُتعد  ةحمدان لبيع الفواكو والخضروات وما توفره ىذه العمو 
المادة األولية لصناعة إعادة التدوير اما المنشأة الثالثة  توجد في حي الحسين ضمن 

اء المنطقة الصناعية حيث يتوفر)كراجات(  متكاممة من حيث الخدمات الماء والكيرب
يعتبر الرافد الرئيس لتوفير المخمفات أذ  وقربيا من المناطق السكنية في مراكز القضاء

م الصناعية. اما المنشأة الرابعة توجد في منطقة الصناعية أالبالستيكية سواء المنزلية 
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القديمة في ساحة سعد حيث تتوفر الكراجات غير الشاغرة بعد ىجر مديري المين 
في المنطقة الصناعية الى المنطقة  منشآتات بعد ترحيل الالصناعية تمك الكراج

الصناعية في حمدان التي تم انشاءىا من قبل بمدية البصرة كجزء من سياسة الدولة في 
 توقيع المناطق الصناعية خارج المدينة.

جاءت ىذه الصناعة بالمرتبة الثانية :   البالستيكية U.P.V.Cصناعة األنابيب  -ب
 إجمالي%( من ٕٓ( منشاة بنسبة )ٕيوجد )أذ عات المتوطنة في القضاء بالنسبة لمصنا

 إجمالي(، ومن ٗ,ٖٛ( عاماًل بنسبة )ٓ٘الصناعات في القضاء وبمغ عدد العاممين )
في المنطقة  U.P.V.Cصناعة األنابيب  منشآتالعاممين في القضاء توطنت 

 فضاًل عن الدعم األرضالصناعية في حمدان لتوفر االدوات االحتياطية ولسعة 
لمقطاع  األراضيالحكومي لتوطين الصناعات في تمك المنطقة من خالل توزيع 

الصناعي مقابل بدل ايجار مناسب باإلضافة لقرب تمك المنطقة من اكبر تركز السكاني 
( نسمة حيث يوفر القضاء ٖٖٓٔٔٗٔفي المحافظة وىو قضاء البصرة والذي يضم )

العاممة وفي الوقت نفسو يعد  األيديحاجتيا من  U.P.V.Cمتطمبات صناعة األنابيب 
 االسواق لتسويق منتجات ىذه صناعة. أىممن 
جاءت ىذه الصناعة بالمرتبة الثالثة من  : صناعة األنابيب الزراعية البالستيكية -جـ

( منشآه ونسبة ٔالصناعات البالستيكية في قضاء البصرة ويضم القضاء ) إجمالي
( ٜلصناعات البالستيكية في القضاء وبمغ عدد العاممين فييا )ا إجمالي%( من ٓٔ)

العاممين في القضاء واستفادت ىذه الصناعة من  إجمالي%( من ٜ.ٙعمال بنسبة )
الداكير ألقامو المنشأة فييا لكون سعر  –تواجد بعض )الكراجات ( في منطقة العشار 

األسواق  أىمالتي تعتبر أحد مناسب إذا ما قورنت ببقية مناطق قضاء البصرة  اإليجار
 لتسوق منتجات تمك الصناعة.

حازت ىذه الصناعة عمى المرتبة  : البالستيكية H.L.D.E.Dصناعة األنابيب  -د
الصناعات البالستيكية  إجمالي%( من ٓٔ( منشاة بنسبة )ٔيا )منشآتالثالثة وبمغ عدد 

العاممين  إجمالي%( من ٗ,٘ٔ( عاماًل بنسبة )ٕٓفي القضاء بمغ عدد العاممين فييا )
( عاماًل. تتواجد ىذه المنشأة عمى الطريق العام المؤدي ٖٓٔفي القضاء البالغ عددىم )
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يمكن ليذه المنشأة تأمين حاجتيا من األدوات أذ الى المنطقة الصناعية في حمدان 
 االحتياطية وأعمال الصيانة منيا.

حازت تمك الصناعة عمى المرتبة   : صناعة الُحبيبات البالستيكية المعاد تدويرها -هـ
الصناعات البالستيكية في القضاء  إجمالي%( من ٓٔ( منشاة بنسبة )ٔالثالثة بواقع )
 إجمالي%( من ٗ,ٛ( عاماًل بنسبة )ٔٔالعاممة في ىذه المنشأة ) األيديوبمغ عدد 

العاممة في قضاء لبصرة وتوطنت ىذه الصناعة في المنطقة الصناعية في  األيدي
توفر خدمات من كيرباء فضاًل عن مدان لتوفر كراجات ذات سعر ايجار مناسب ح

وماء الذي يستخدم بكثير في ىذه الصناعة باإلضافة لكون المنطقة الصناعية تمبي 
 دوات االحتياطية لمكائنيا.ألمتطمبات ىذه الصناعة من ا

لثة أيضًا بالنسبة جاءت ىذه الصناعة بالمرتبة الثا صناعة الخزانات البالستيكية : -و
الصناعات البالستيكية في  إجمالي%( من ٓٔ( منشاة بنسبة )ٔلقضاء البصرة بواقع )

العاممين في  إجمالي%( من ٗ,٘ٔ( عاماًل بنسبة )ٕٓالقضاء وبمغ عدد العاممين )
الصناعات البالستيكية بالقضاء توطنت ىذه المنشأة عمى الطريق المؤدي لممنطقة 

التي توزع من قبل الحكومة المحمية  األراضيمن  تاستفاد أذ  نالصناعية في حمدا
لغرض انشاء مشاريع صناعية مقابل اجور سنوية زىيدة مقارنة مع ايجارات القطاع 

نوع من التوجو الحكومي لتوقيع المشاريع الصناعية في محافظة  دعالخاص  وىذا يُ 
 البصرة خارج التصميم االساس لممدينة.
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  0201انصىاػاخ انثالستيكيح في محافظح انثصرج حسة االلضيح نؼاو  مىشآخانجغرافي ن ( انتىزيغ1جذول)

  خ

 نىع الصناعح

 المجمىع الكلي لضاء الذير لضاء الهارثح االمام الصادق لضاء المذنيح لضاء شط العرب لضاء الفاو لضاء المرنح لضاء الزتير لضاء اتي الخصية لضاء الثصرج

 % العذد % العذد % العذد % العذد % العذد % العذد % العذد % العذد % عذدال % العذد % العذد

صناعح االناتية  1

p.v.c الثالستيكيح 

  1 1666           - -     1 263 

صناعح االناتية  2

u.p.v.c 

 الثالستيكيح

2 20   1 568         - -     3 761 

صناعح االناتية  3

H.L.D.E 

 الثالستيكيح

1 10   2 12         - -     3 761 

صناعح االناتية  4

 الزراعيح الثالستيكيح

1 10   1 568         - -     2 5 

 p.pصناعح االناتية  5

 الثالستيكيح

    1 568         - -     1 263 

صناعح اكياس  6

 التسىق الثالستيكيح

    1 568         - -     1 263 

صناعح اكياس  7

 الثالستيكيحالنفاياخ 

    2 12 1 100   1 3363 1 50 - -     5 12 

 طغييحصناعح األ 8

 الزراعيح الثالستيكيح

    1 568         - -     1 263 

صناعح الحثيثاخ  9

 المعاد تذويرها

1 10 1 1666 1 568         - -     3 761 

صناعح الحثال  10

 الثالستيكيح

  1 1666           - -     1 263 
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 0201انصىاػاخ انثالستيكيح في محافظح انثصرج نؼاو  مىشآخنه االستثاوحػهى استمارج  اػتمادا انانمصذر: مه ػمم انثاحث

صناعح اليىق  11

الثالستيكي لصيذ 

 االسمان

  1 1666       1 3363   - -     2 5 

صناعح العلة  12

 الثالستيكيح

    1 568         - -     1 263 

صناعح الصناديك  13

 الزراعيح الثالستيكيح

    1 568         - -     1 263 

صناعح الخزاناخ  14

 الثالستيكيح

1 10 2 33 1 568         - -     4 966 

صناعح إعادج تذوير  15

المخلفاخ 

 الثالستيكيح

4 40   4 2365   1 100 1 3363 1 50 - - 1 100 1 100 13 31 

 %100 42 100 1 100 1 - - 100 2 100 3 100 1 100 1 100 17 100 6 100 10 المجمىع
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الصناعات البالستيكية في محافظة  منشآت(  التوزيع الجغرافي لمٖخريطة  )
 ٕٕٔٓالبصرة حسب االقضية لعام  

 
 . (ٔبيانات جدول  )اعتمادا عمى  انالمصدر : من عمل الباحث

 : انخصية أتي لضاء في انثالستيكيح نهصىاػاخ انجغرافي انتىزيغ -3
(  أحزً لؼبء أثٟ اٌخظ١ت اٌّشرجخ 4()3( خبسؿخ )2( ٚ)1ٚفك خذٚي )

( ِٕشبح 6اٌظٕبػبد اٌجالسز١ى١خ ف١ٗ ثٍغذ ) ّٕشآداٌثبٌثخ ِٓ ح١ث ػذد اٌ
اٌظٕبػبد اٌجالسز١ى١خ فٟ اٌّحبفظخ ٚرزٛافش فٟ  إخّبٌٟ%( ِٓ 14.2ثٕسجخ )

ف١ٗ ِٕٙب سؼخ ِسبحخ اٌمؼبء ٌزٛؿٓ  ّٕشآد٘زا اٌمؼبء ِمِٛبد رٛؿٓ رٍه اٌ
ِسبحخ ِحبفظخ اٌجظشح  إخّبٌٟ%( ِٓ 4..6( ثٕسجخ )2و1152ُٚاٌجبٌغخ )
اٌضساػ١خ فٟ اٌمؼبء رحٌٛذ ثفؼً  األساػٟغٍت أ( 2وُ.17.9اٌجبٌغخ )

اٌظشٚف اٌـج١ؼخ ٚاٌجشش٠خ اٌٝ اساٍع سجبخ ال رظٍح ٌٍضساػخ فمذ اسزفبد 
اٌظٕبػ١خ ػ١ٍٙب،  ّٕشآدبِخ آٌِ اخً ال األساػٟإٌشبؽ اٌظٕبػٟ ِٓ رٍه 

 اٌظٕبػبد اٌجالسز١ى١خ فٟ لؼبء أثٟ اٌخظ١ت: ّٕشآداٌ أُِ٘ٚٓ 
ثبٌٕسجخ ٌٍظٕبػبد  األٌٚٝخبءد ثبٌّشرجخ صىاػح انخساواخ انثالستيكيح :  -أ

اٌظٕبػبد  إخّبٌٟ%( ِٓ 33( ِٕشبح ثٕسجخ )2اٌّزٛؿٕخ فٟ اٌمؼبء ثٛالغ )
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( ػبِاًل ثٕسجخ ١ٍِ45ٓ فٟ ٘زٖ اٌظٕبػخ )اٌجالسز١ى١خ فٟ اٌمؼبء ٚثٍغ ػذد اٌؼب
اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌظٕبػبد اٌجالسز١ى١خ فٟ اٌمؼبء ٚرٛخذ ٘زٖ  إخّبٌٟ%( 51.9)

اٌظٕبػبد فٟ ِٕـمخ اٌؼٛخخ ػٍٝ ِمشثخ ِٓ اٌـش٠ك اٌخبسخٟ اٌشاثؾ ث١ٓ 
 األساػٟلؼبء أثٟ اٌخظ١ت ٚلؼبء اٌفبٚ ح١ث رزٛفش ِسبحبد ٚاسؼخ ِٓ 

رٍه اٌظٕبػخ االسزفبدح ِٓ سؼخ  أر اسزـبػذػخ اٌضساػ١خ غ١ش طبٌحخ ٌٍضسا
ٚاٌّخبصْ ٌىْٛ ٘زٖ اٌظٕبػخ رحزبج ٌّسبحبد  ّٕشآدإللبِخ اٌ األساػٟ

 . ٚاسؼخ سٛاء ٌٍزظ١ٕغ اٚ ٌخضْ إٌّزٛخبد اٌزٟ رزظف ثىجش حدّٙب
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  خ
 وىع انصىاػح

لضاء اتي  لضاء انثصرج
 انخصية

لضاء شظ  لضاء انفاو لضاء انمروح لضاء انستير
 ربانؼ

لضاء  لضاء انمذويح
االماو 

 انصادق

انمجمىع  لضاء انذير لضاء انهارثح
 انكهي

ػذد 
انؼامهي

 ن

ػذد  %
انؼامه

 يه

ػذد  %
انؼامه

 يه

ػذد  %
انؼامهي

 ن

ػذد  %
انؼامه

 يه

ػذد  %
انؼامه

 يه

ػذد  %
انؼامه

 يه

ػذد  %
انؼام
 نيه

ػذد  %
انؼامه

 يه

ػذد  %
انؼامه

 يه

ػذد  %
انؼامه

 يه

% 

 p.v.cية صىاػح االوات 1

 انثالستيكيح

  12 111
4 

                12 0 

صىاػح االواتية  0
u.p.v.c انثالستيكيح 

52 381
4 

  35 141
3 

              85 11 

صىاػح االواتية  3
H.L.D.E انثالستيكيح 

02 151
4 

  62 041
4 

              82 151
8 

صىاػح االواتية  4
 انسراػيح انثالستيكيح

9 619   11 415               02 4 

 p.pصىاػح االواتية  5

 انثالستيكيح

    12 4               12 0 

صىاػح اكياش انتسىق  6
 انثالستيكيح

    10 5               10 013 

صىاػح اكياش  1
 انىفاياخ انثالستيكيح

    10 5     1 52 1 631
1 

      30 613 
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 ٕٕٔٓفي الصناعات البالستيكية في محافظة البصرة حسب االقضية لعام  العاممين عدادأل ( التوزيع الجغرافيٕجدول)

 2.21اٌظٕبػبد اٌجالسز١ى١خ فٟ ِحبفظخ اٌجظشح ٌؼبَ  ّٕشآدػٍٝ اسزّبسح االسزجبٔخ ٌٍ ػّبدا  بْاٌّظذس: ِٓ ػًّ اٌجبحث

 طغييحصىاػح األ 8
 يكيحانسراػيح انثالست

    15 611               15 3 

صىاػح انحثيثاخ  9
 انمؼاد تذويرها

11 814 10 131
1 

10 5 6 12
2 

            35 1 

1
2 

صىاػح انحثال 
 انثالستيكيح

  11 191
5 

                11 313 

1
1 

صىاػح انيىق 
انثالستيكي نهصيذ 

 االسمان

  3 318       3 011
4 

        6 111 

1
0 

ػح انؼهة صىا
 انثالستيكيح

    05 121
0 

              05 419 

1
3 

صىاػح انصىاديك 
 انسراػيح انثالستيكيح

    13 513               13 015 

1
4 

صىاػح انخساواخ 
 انثالستيكيح

02 151
4 

45 511
1 

02 811               85 11 

1
5 

صىاػح إػادج تذوير 
 انمخهفاخ انثالستيكيح

02 151
4 

  02 811   4 12
2 

4 081
6 

4 361
3 

  4 12
2 

4 12
2 

62 111
8 

12 132 انمجمىع
2 

81 12
2 

045 12
2 

6 12
2 

4 12
2 

14 12
2 

11 12
2 

  4 12
2 

4 12
2 

525 12
2 
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العاممين في الصناعات البالستيكية في محافظة  عداد( التوزيع الجغرافي ألٗخريطة  )
ٕٕٔٓالبصرة حسب االقضية  لعام 

 
 (ٕاعتمادا عمى بيانات جدول ) انالمصدر : من عمل  الباحث

( 1) ثٛالغ اٌثب١ٔخ اٌّشرجخ اٌظٕبػخ ٘زٖ احزٍذ : انثالستيكيح P.V.C أواتية ػحصىا -ب

 ٚثٍغ اٌمؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد ِٕشآد إخّبٌٟ ِٓ%( 16,6) ثٕسجخ ِٕشبح
 اٌمؼبء، فٟ اٌؼبٍِخ األ٠ذٞ إخّبٌٟ ِٓ%( 11,4) ثٕسجخ ػّبي(  .1) اٌؼب١ٍِٓ ػذد

 ث١ٓ اٌشاثؾ اٌخبسخٟ اٌـش٠ك ِٓ ِمشثخ ٝػٍ اٌؼٛخخ ِٕـمخ فٟ إٌّشؤح ٘زٖ رٛؿٕذ
 اٌضساػ١خ األساػٟ ِٓ ٚاسؼخ ِسبحبد رزٛفش ح١ث اٌفبٚ ٚلؼبء اٌخظ١ت أثٟ لؼبء

 ٌٍّزش ثبٌٕسجخ اإل٠دبس ل١ّخ ثشخض رّزبص اٌزٟ اٌضساػٟ ٌإلٔزبج طبٌحخ غ١ش اٌّزشٚوخ
 .اٌمؼبء ِشوض ِٓ اٌمش٠جخ األساػٟ ِٓ ثغ١ش٘ب لٛسٔذ إرا ِب ٚاحذ

 ثبٌّشرجخ اٌظٕبػخ ٘زٖ خبءد  : تذويرها انمؼاد انثالستيكيح اُنحثيثاخ صىاػح -جـ
 ػبِاَل( 12) فجٍغ اٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب ػذد اِب%( 16,6) ٚٔسجخ ِٕشبح( 1) ثٛالغ أ٠ؼًب اٌثب١ٔخ
 ِٕـمخ فٟ إٌّشؤح ٘زٖ ٚرٛخذ اٌمؼبء فٟ اٌؼب١ٍِٓ إخّبٌٟ ِٓ%( 13.9) ثٕسجخ
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 ١خاٌظٕبػ ّٕشآدٌٍ اٌجالسز١ى١خ اٌُحج١جبد ِٓ أل١ٌٚخا اٌّبدح إٌّشؤح٘زٖ  ٛفشرٚ اٌجٙبدس٠خ،
 اٌجالسز١ىٟ اٌـٛق طٕبػخ ِٕٚشبح اٌجظشح جبيح ِٕشبح ِثً بِٕٙ اٌمش٠جخ اٌجالسز١ى١خ

 .سّبنألا ٌظ١ذ
 ثٛالغ اٌثبٌثخ اٌّشرجخ ػّٓ اٌظٕبػخ ٘زٖ وزٌه خبءد : انثالستيكيح انحثال صىاػح -د
 أثٟ لؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد شآدّٕاٌ إخّبٌٟ ِٓ%( 16,6) ثٕسجخ ِٕشبح( 1)

 إخّبٌٟ ِٓ( 17.5) ثٕسجخ ػبِاًل( 19) إٌّشؤح ٘زٖ فٟ اٌؼب١ٍِٓ ػذد ثٍغ اٌخظ١ت
٘زٖ  ٕذرٛؿ اٌخظ١ت أثٟ لؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد ّٕشآداٌ فٟ اٌؼب١ٍِٓ
 ٟاألساػ اسؼبس ِغ ثبٌّمبسٔخ إٌّـمخ ٘زٖ اسؼبس ٌشخض اٌجٙبدس٠خ ِٕـمخ فٟ إٌّشؤح
 ٠ؼزجش اٌزٟ اٌجظشح لؼبء ِشوض ِٓ ِمشثخ ػٍٝ ىْٛزٌ ٚوزٌه اٌجظشح لؼبء فٟ الس١ّب

 ٌظٕغ ِٕٙب ِزؼذدح ألغشاع رسزخذَ اٌزٟ اٌجالسز١ى١خ اٌحجبي ٌزس٠ٛك االسٛاق أُ٘ احذ
 .ٚغ١ش٘ب رس٠ٛمٙب ٌغشع اٌخؼشٚاد ٌشصَ اٚ اٌظ١ذ صٚاسق ٌشثؾ اٚ اٌظ١ذ شجبن

  اٌثب١ٔخ اٌّشرجخ اٌظٕبػخ ٘زٖ احزٍذ : االسمان نصيذ انثالستيكي انيىق صىاػح -هـ
 اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد ّٕشآداٌ إخّبٌٟ ِٓ%( 16,6) ثٕسجخ ِٕشبح( 1) ثٛالغ ا٠ؼًب

 إخّبٌٟ ِٓ%( 3,5) ثٕسجخ ػّبي( 3) إٌّشؤح ٘زٖ فٟ اٌؼب١ٍِٓ ػذد ٚثٍغ اٌمؼبء، فٟ
 رذ٠ٚش٘ب اٌّؼبد ١ى١خاٌجالسز اٌُحج١جبد طٕبػخ ِٕشبح ٌٛخٛد ٚوبْ ,اٌمؼبء فٟ اٌؼب١ٍِٓ

 ٌزس٠ٛك سائح سٛق ٌزٛفش ٚوزٌه اٌجٙبدس٠خ ِٕـمخ فٟ إٌّشؤح ٘زٖ رٛؿٓ فٟ سجت
 سّبنألا ط١ذ خ١ؾ ٌف ٌغشع ٠سزخذَ اٌزٞ اٌجالسز١ىٟ اٌـٛق اٌظٕبػخ ٘زٖ ِٕزدبد

 اٌزٟ اٌدذاٚي ِٓ ػذد ٌزٛفش اٌظٕبػخ ٌٙزٖ اٌّّٙخ االسٛاق ِٓ اٌخظ١ت أثٟ لؼبء ذ٠ؼ
 .األسّبن ط١ذ ٚ٘ٛا٠خ ِٕٙخ ِّبسسخ ػٍٝ دغش ِّب اساػ١ٗ رشك

 : انؼرب شظ لضاء في انثالستيكيح نهصىاػاخ انجغرافي انتىزيغ -4
 اٌّشرجخ اٌؼشة شؾ لؼبء احزً أٔٗ( 4( )3) ٚخش٠ـخ( 2)ٚ( 1)ِٓ  اٌدذٚي ٠الحظ
 ثٍغذ إر اٌذساسخ ِٕـمخ فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد ِٕشآد أػذاد ح١ث ِٓ اٌشاثؼخ

 اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػ١خ ّٕشآداٌ إخّبٌٟ ِٓ%(  9.2) ثٕسجخ ِٕشآد( 3) ف١ٗ ّٕشآداٌ
 ثٕسجخ ٠ّٚثٍْٛ ػبِاًل( 14) اٌظٕبػبد ٘زٖ فٟ اٌؼب١ٍِٓ ػذد ٠ٚجٍغ اٌّحبفظخ فٟ

 ٘زا ٠ّٚزٍه اٌّحبفظخ فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد فٟ اٌؼب١ٍِٓ إخّبٌٟ ِٓ% 2.9
 إخّبٌٟ ِٓ%( 6) ثٕسجخ خٔسّ( .15364) سىبٔٗ ػذد٘ب ٠جٍغ سىب١ًٔخ ثشًٚح اٌمؼبء
 اٌمؼبء فٟ اٌجالسزى١خ اٌظٕبػبد ثؼغ رٛؿٓ ػٍٝ ّشدغ ٚ٘زا اٌجظشح ِحبفظخ سىبْ
 .ِٕٚٙب

 اٌؼشة شؾ لؼبء فٟ اٌظٕبػخ ٘زٖ رٛؿٕذ : انثالستيكيح انىفاياخ أكياش صىاػح -أ
 فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػ١خ ّٕشآداٌ إخّبٌٟ ِٓ%( 33,3) ثٕسجخ ِٕشبح( 1) ثٛالغ

 ثٕسجخ ػّبي( 9) فجٍغ اٌظٕبػخ ٘زٖ فٟ اٌؼب١ٍِٓ ػذد اِب ِٕشآد( 3) ٌجبٌغخٚا اٌمؼبء
 ربثؼخ إٌّشؤح ٚ٘زٖ اٌمؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد فٟ اٌؼب١ٍِٓ إخّبٌٟ ِٓ%( .5)

 ٌظٕبػخ ِٕشبح ٔشبءإ ػٍٝ اٌؼشة شؾ ثٍذ٠خ ػٍّذ( اٌؼشة شؾ ثٍذ٠خ) اٌحىِٟٛ ٌٍمـبع
 ِسبحبد ٠زٛفشأر  اٌؼشة شؾ لؼبء رشث١خ لشة اٌشٙذاء حٟ ِٕـمخ فٟ إٌفب٠بد أو١بط
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 إٌفب٠بد أو١بط ِٓ اٌمؼبء حبخخ ٌسذ إٌّشؤح٘زٖ  أشبء فىشح ٚخبءد ِشغٌٛخ غ١ش
 (. 15)االخ١شح اٌسٕٛاد فٟ اٌمؼبء شٙذ٘ب اٌزٟ اٌسىب١ٔخ اٌض٠بدح ثؼذ الس١ّب

 حِٕشب( 1) وزٌه اٌظٕبػخ ٘زٖ ُؼر  : االسمان نصيذ انثالستيكي انيىق صىاػح -ب
 اٌؼشة شؾ لؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد ّٕشآداٌ إخّبٌٟ ِٓ%( 33,3) ثٕسجخ

 اٌمؼبء فٟ اٌؼب١ٍِٓ إخّبٌٟ ِٓ%( 21,4) ثٕسجخ ػّبي( 3) فجٍغ اٌؼب١ٍِٓ ػذد ِبأٚ
 األساػٟ ِٓ وبف١خ ِسبحبد رزٛفش ح١ث اٌظبٌح١خ ِٕـمخ فٟ إٌّشؤح٘زٖ رٛؿٕذ 
 .ِالئّخ ؤسؼبسٚث ٌٍضساػخ ِسزمٍخ غ١ش اٌّزشٚوخ اٌضساػ١خ

 ِٕشبح( 1) وزٌه اٌظٕبػخ ٘زٖ رشًّ : انثالستيكيح انمخهفاخ تذوير  إػادج صىاػح -جـ
 ػذد ٠جٍغ اٌمؼبء، فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد ِٕشآد ػذد إخّبٌٟ ِٓ( %33,3) ثٕسجخ

 اٌظٕبػبد فٟ اٌؼب١ٍِٓ إخّبٌٟ ِٓ%( 25,6) ثٕسجخ ػّبي( 4) ف١ٙب اٌؼب١ٍِٓ
 ِّب ٌالسزفبدح اٌمؼبء سٛق ِٓ ِمشثخ ػٍٝ إٌّشؤح ٘زٖ ٕذرٛؿ اٌمؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ

 ٌحظٛي اٌسى١ٕخ إٌّبؿك ِٓ ٌمشثٙب ثبإلػبفخ ٚاٌخؼشاٚاد اٌفٛاوٗ طٕبد٠ك ِٓ ٠ٍمٝ
 .إٌّض١ٌخ اٌجالسز١ى١خ اٌّخٍفبد ِٓ األ١ٌٚخ اٌّبدح ػٍٝ

 انمذيىح لضاء في انثالستيكيح نهصىاػاخ انجغرافي انتىزيغ -5
 ثٕسجخ ِٕشؤربْ  ثٛالغ اٌخبِسخ ثبٌّشرجخ خبء اٌّذ٠ٕخ لؼبء اْ( 2)ٚ( 1) خذٚي ٠ش١ش

 اٌؼب١ٍِٓ ػذد ٚثٍغ اٌجظشح، ِحبفظخ فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد إخّبٌٟ ِٓ%( 4,5)
 ثٍغ اٌّحبفظخ، فٟ اٌظٕبػبد فٟ اٌؼب١ٍِٓ ػذد إخّبٌٟ%( 2,1)ثٕسجخ ػبِاًل( 11)

 اٌجظشح ِحبفظخ سىبْ بٌٟإخّ ِٓ%( 5) ثٕسجخ ٔسّخ( 2491.9 اٌمؼبء سىبْ ػذد
 ِٓ ثؼغ رٛؿٓ فٟ دٚس اٌمؼبء فٟ اٌسىبٟٔ ٌٍزشو١ض وبْ ٌٚمذ( 29) خذٚي الحظ

 :ا٢رٟ إٌحٛ ػٍٝ روش٘ب ٠ّىٓ اٌزٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد
%( .5) ثٕسجخ ِٕشبح( 1) اٌظٕبػخ ٘زٖ رؼُ : انثالستيكيح انىفاياخ أكياش صىاػح -أ

 رٍه فٟ اٌؼبٍِخ األ٠ذٞ ػذد اِب اٌمؼبء، فٟ ١ى١خٌٍظٕبػبد اٌجالسز ّٕشآداٌ إخّبٌٟ ِٓ
 فٟ اٌؼبٍِخ األ٠ذٞ اٌىٍٟ اٌّدّٛع ِٓ%( 63,6) ثٕسجخ ػّبي( 9) فجٍغ إٌّشؤح

 اٌحىِٟٛ ٌٍمـبع ربثؼخ إٌّشؤح خػبئذ٠ ٚرىْٛ اٌمؼبء، فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد
 ٌغشع ٙذاءاٌش حٟ فٟ 2.21 ػبَ ّٕشبحاٌ أٔشؤد اٌزٟ اٌّذ٠ٕخ لؼبء ثجٍذ٠خ اٌّزّثً

 فٟ اٌمؼبء شٙذٖ اٌزٞ اٌىج١ش اٌسىبٟٔ اٌزضا٠ذ ثؼذ إٌفب٠بد أو١بط ِٓ اٌمؼبء حبخخ سذ
 اٌـش٠ك ػٍٝ رمبَ اٌزٟ اٌحس١ٕٟ اٌؼضاء سشادق رض٠ٚذ اٌٝ ثبإلػبفخ االخ١شح اٌسٕٛاد

( اٌسالَ ػ١ٍٗ) اٌحس١ٓ االِبَ ص٠بسح ِٛسُ اثٕبء فٟ ١ِسبْ ِٚحبفظخ اٌمؼبء ث١ٓ اٌشاثؾ
 اٌمبؿغ ػّٓ رمغ ٌىٛٔٙب اٌسشادق رٍه ػٍٝ إٌفب٠بد أو١بط رٛص٠غ ٠زُ ار خسثؼ١ٕ١ألا

 (.17) اٌّذ٠ٕخ لؼبء ٌجٍذ٠خ اٌخذِٟ
 ِٕشبح( 1) اٌّذ٠ٕخ لؼبء ػّٓ ٠ٛخذ : انثالستيكيح انمخهفاخ تذوير إػادج صىاػح -ب

 اٌظٕبػبد إخّبٌٟ ِٓ%( .5) ثٕسجخ اٌجالسز١ى١خ اٌّخٍفبد رذ٠ٚش إػبدح ٌظٕبػخ
 ػبًِ( 4) ٌؼذد ػًّ فشطخ إٌّشؤح ٘زٖ ٚرٛفش اٌمؼبء، ػّٓ رمغ اٌزٟ ١خاٌجالسز١ى
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 ٚرٛؿٕذ اٌمؼبء،فٟ  اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد فٟ اٌؼب١ٍِٓ إخّبٌٟ ِٓ%( 36,3) ثٕسجخ
 إ٠دبس سؼش سخض ِٓ ِسزف١ذح اٌمؼبء فٟ اٌظٕبػ١خ إٌّـمخ ِٓ ثبٌمشة إٌّشؤح ٘زٖ

 ٚا إٌّض١ٌخ سٛاء اٌجالسز١ى١خ ٌّخٍفبدا رشًّ اٌزٟ األ١ٌٚخ ِبدح ٚرٛفش. ٕ٘بن األسع
 .اٌظٕبػ١خ

( 1) خذٚي خالي ِٓ  : انمروح لضاء في انثالستيكيح نهصىاػاخ انجغرافي انتىزيغ -6
 2,4) ثٕسجخ ِٕشبح( 1) ثٛالغ اٌسبدسخ ثبٌّشرجخ اٌمشٔخ لؼبء خبء( 4( )3)ٚخش٠ـخ(2)

 إخّبٌٟ ِٓ%( ..1) ثٕسجخ اٌّحبفظخ فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد إخّبٌٟ ِٓ%( 
%( ..1) ثٕسجخ( 6) إٌّشؤح فٟ اٌؼب١ٍِٓ ػذد ٚثٍغ ,اٌمؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد

 اٌمؼبء سىبْ ػذد ثٍغ اٌمؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد فٟ اٌؼب١ٍِٓ إخّبٌٟ ِٓ
 ِٕشبح رٛؿٕذ  اٌجظشح ِحبفظخ سىبْ إخّبٌٟ ِٓ%( 6,1) ثٕسجخ( 157532)

 لؼبء ثجٍذ٠خ اٌّزّثً اٌحىِٟٛ اٌمـبع ػبئذ٠ٗ ػّٓ بءاٌمؼ فٟ إٌفب٠بد أو١بط طٕبػخ
 سىبْ حبخخ ٌسذ ِٕٙب ٌألسجبة اٌمؼبء ثٍذ٠خ ِٛلغ ػّٓ إٌّشؤح ٘زٖ ٚأشبء اٌمشٔخ

 شٙذ٘ب اٌزٟ اٌسىب١ٔخ اٌض٠بدح ثؼذ ٚخظٛطًب اٌجالسز١ى١خ إٌفب٠بد أو١بط ِٓ اٌمؼبء
 اٌض٠بسح أ٠بَ فٟ رمبَ ٟاٌز اٌحس١ٕٟ اٌؼضاء سشادق ِزـٍجبد رٍج١خفؼاًل ػٓ   اٌمؼبء

 اٌمشٔخ اٌمؼبء ث١ٓ اٌشاثؾ اٌـش٠ك ؿٛي ػٍٝ االسثؼ١ٕ١خ( اٌسالَ ػ١ٍٗ) اٌحس١ٓ ِبَإلا
 (..2) اٌّذ٠ٕخ ٚلؼبء

( 1) خذٚي ثحست :  انفاو لضاء في انثالستيكيح نهصىاػاخ انجغرافي انتىزيغ -1
 ِٕشبح( 1) الغثٛ أ٠ؼًب اٌسبدسخ اٌّشرجخ اٌفبٚ حبص لؼبء فمذ( 4( )3) ٚخش٠ـخ( 2)ٚ

 ثٕسجخ اٌجظشح ِحبفظخ فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد إخّبٌٟ ِٓ%(  2,4) ثٕسجخ
 رٍه فٟ اٌؼب١ٍِٓ ػذد اِب اٌمؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد إخّبٌٟ ِٓ%( ..1)

 اٌظٕبػبد فٟ اٌؼبٍِخ األ٠ذٞ إخّبٌٟ ِٓ%( ..1) ثٕسجخ ػّبي( 4) ف١جٍغ إٌّشؤح
 اٌجالسز١ى١خ اٌّخٍفبد إػبدح اٌزذ٠ٚش طٕبػخ ِٕشبح ٚرٛؿٕذ اٌمؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ

 سٛاء ٌٍّٕشبح األ١ٌٚخ اٌّبدح ػٍٝ ٌٍحظٛي فشطخ رٌه ٠ٛفشأر  اٌمؼبء ِشوض ػّٓ
 ِٓ ٠ٍُمٝ ِب اٌٝ ثبإلػبفخ (ٚاٌٛائٍٟ ٚاٌىشاس، اٌشسٛي،) اٌسى١ٕخ األح١بء ِٓ إٌّض١ٌخ

 ِشوض فٟ اٌّٛخٛد ١حاٌزظٍ اٌٛسش فٟ اداٌس١بس غ١بس لـغ ِٓ اٌجالسز١ى١خ اٌّخٍفبد
 .اٌمؼبء

( 1) ٌٍدذٚي ثبٌٕظش : انهارثح لضاء في انثالستيكيح نهصىاػاخ انجغرافي انتىزيغ -8
 ثٛالغ اٌسبدسخ اٌّشرجخ أحزً وزٌه اٌٙبسثخ لؼبء أْ ٠الحظ( 4( )3) ٚخش٠ـخ(  2)ٚ
 ثٕسجخ اٌّحبفظخ فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد إخّبٌٟ ِٓ%(  2,4) ثٕسجخ ِٕشبح( 1)
( 4) ف١جٍغ اٌؼب١ٍِٓ ػذد اِب اٌمؼبء، فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد إخّبٌٟ ِٓ%( ..1)

 فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد فٟ اٌؼب١ٍِٓ ِدّٛع ِٓ%( 9..) ثٕسجخ ٚرّثً ػّبي
 اٌمؼبء، فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد فٟ اٌؼب١ٍِٓ إخّبٌٟ ِٓ%( ..1) ثٕسجخ اٌّحبفظخ

 اٌشسبٌخ حٟ فٟ سثخاٌٙب لؼبء ػّٓ سز١ى١خٌجالا اٌّخٍفبد إػبدح اٌزذ٠ٚش ِٕشبح رٛؿٕذ
إٌّبؿك  رٍه ٚرٛفش اٌظٕبػ١خ ٚاٌٛسش اٌسى١ٕخ ح١بئٗأٚ اٌمؼبء اسٛاق ِٓ ثبٌمشة
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 اٌمؼبء فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌّخٍفبد إػبدح اٌزذ٠ٚش ٌظٕبػخ األ١ٌٚخ اٌّبدحِظذس 
 ثٕسجخ ٔسّخ( 191292) ثٍغ سىبْ ػذد ٠ؼُ اٌمؼبء الْ إٌّض١ٌخ ٚخظٛطًب

 ثؼغ ِٓ اٌّخٍفبد رٍه ردّغ ح١ث. اٌجظشح ِحبفظخ سىبْ إخّبٌٟ ِٓ%( 5.5)
 ٌٍؼذ٠ذ ٔفؼًب أوثش أ١ٌٚخ ٌّبدح رح٠ٍٛٙب ػٍٝ رؼًّ اٌزٟ إٌّشؤح ٌزٍه ث١ؼٙب ٠ٚزُ شخبصألا

 .اٌجظشح ِحبفظخ ِٓ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد ِٓ
( 1) خذٚي ِٓ ٠الحظ: انذير لضاء في انثالستيكيح نهصىاػاخ انجغرافي انتىزيغ - 9
 ِٕشبح( 1) ثٛالغ اٌسبدسخ اٌّشرجخ ػّٓ اٌذ٠ش لؼبء خبء( 4( )3) ٚخش٠ـخ( 2)ٚ

%( ..1) ثٕسجخ ثزٌه ٚرشىً اٌّحبفظخ فٟ اٌظٕبػبد ِدّٛع ِٓ%(  2,4) ٚٔسجخ
 ٚرّثً ػّبي( 4) فجٍغ اٌؼبٍِخ األ٠ذٞ أِب اٌمؼبء، فٟ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد إخّبٌٟ ِٓ

 ٚلذ اٌجالسز١ى١خ اٌظٕبػبد ِٓ اٌّحبفظخ فٟ ؼبٍِخاٌ األ٠ذٞ إخّبٌٟ ِٓ%( 9..) ثٕسجخ
 ػٍٝ ٌزىْٛ اٌمؼبء فٟ اٌظٕبػ١خ إٌّـمخ فٟ اٌّخٍفبد إػبدح اٌزذ٠ٚش طٕبػخ ذاسزٛؿٕ
 رارٗ اٌٛلذ ٚفٟ ٌّىبئٕٙب االحز١بؿ١خ اٌّٛاد ٌٙب رٛفش اٌزٟ اٌظٕبػ١خ إٌّـمخ ِٓ ِمشثخ

 ٔسّخ( 111944) سىبٔٙب دػذ ٚاٌجبٌغ اٌسى١ٕخ ح١بئٗأٚ اٌمؼبء اسٛاق ِٓ لش٠جخ ٟ٘
 ٌزٛفش اٌشئ١سخ اٌّظبدس ِٓ ؼذُر اٌزٟ اٌّحبفظخ سىبْ إخّبٌٟ ِٓ%( 3,6) ٚٔسجخ
 اٌفٛاوٗ طٕبد٠ك ثمب٠ب اٚ إٌّض١ٌخ اٌجالسز١ى١خ ثّخٍفبد اٌّزّثٍخ اٌخبَ اٌّٛاد

 .اٌمؼبء االسٛاق فٟ ِٕٙب االٔزٙبء ثؼذ ِٕٙب اٌزخٍض ٠زُ اٌزٟ ٚاٌخؼشٚاد
 ٌٍٕزبئح اٌزب١ٌخ ثرٛطً اٌجحانىتائج: 

 

ِحبفظخ اٌجظشح حست رجب٠ٓ اٌزٛص٠غ اٌدغشافٟ ٌٍظٕبػبد اٌجالسز١ى١خ فٟ  .1
ر رظذس إرجؼًب ٌٍّمِٛبد اٌـج١ؼ١خ ٚاٌجشش٠خ ٌىً لؼبء  ٌألخشألؼ١زٙب اٌؼششح ِٓ لؼبء 

(ِٓ 4,.4ٚثٕسجخ ) ِٕشآٖ(19فٟ ) ّٕشآداٌ ػذدثٍغ  أر األٌٚٝلؼبء اٌضث١ش ثبٌّشرجخ 
ٕبػبد اٌجالسز١ى١خ فٟ اٌّحبفظخ .ثُ خبء لؼبء اٌجظشح ثبٌّشرجخ اٌّدّٛع اٌىٍٟ ٌٍظ

فمذ أحزً اٌّشرجخ  ِب لؼبء أثٟ اٌخظ١تأ %(24ٚثٕسجخ ) ِٕشآد(.1ثؼذد) اٌثب١ٔخ
ؾ اٌؼشة ش فٟ ح١ٓ أحزً لؼبء %(14,3ثٕسجخ ) ِٕشآد (6)ِٕٗشآراٌثبٌثخ ثٍغ ػذد 

اٌّذ٠ٕخ ثبٌّشرجخ اٌخبِسخ  %(ثُ رالٖ لؼبء9,1(ِٕشذ ثٕسجخ )3اٌّشرجخ اٌشاثؼخ ثٛالغ)
%( اِب اٌّشرجخ اٌسبدسخ فىبٔذ ِٓ ٔظ١ت لؼبء اٌمشٔخ ٚاٌفبٚ 5ِٕشئزبْ ثٕسجخ) ثٛالغ

اٌظٕبػبد اٌجالسز١ى١خ  إخّبٌٟ%(ِٓ 2,3ٚاٌٙبسثخ ٚاٌذ٠ش ثٛالغ ِٕشبح ٚاحذح ثٕسجخ)
 فٟ ِحبفظخ اٌجظشح.

اٌزٟ رزظف ثٙب ثؼغ ألؼ١خ ِحبفظخ  اٌّٛلؼخػٛاًِ اٌدزة أسّٙذ   .2
ألؼ١خ اٌسىب١ٔخ فٟ رٛؿٓ ثؼغ اٌظٕبػبد اٌجالسز١ى١خ ِثً  اٌزشو١ضاد الس١ّبٌجظشح ا
ػٍٝ  ِٕشآد(19,.3,6,1ٌضث١ش ٚاٌجظشح ٚأثٟ اٌخظ١ت ٚشؾ اٌؼشة أر رٛؿٕذ ثٙب )ا

 اٌزٛاٌٟ
 ػاللبد رشاثـ١خ ث١ٓ اٌظٕبػبد ِّب أسُٙ فٟ رٛؿٓ اٌظٕبػبد رٛخذ .3

زذ٠ٚش اٌّخٍفبد اٌجالسز١ى١خ ٚثبٌمشة ِٓ ثبٌمشة ِٓ طٕبػخ اػبدح اٌ الس١ّباٌجالسز١ى١خ 
 طٕبػخ اٌحج١جبد اٌّؼبد رذ٠ٚش٘ب .
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فٟ لؼبء اٌضث١ش ٌٍزٛؿٓ ػذح طٕبػبد  الس١ّبأدٜ  إٌشبؽ اٌضساػٟ  .4
اٌجالسز١ى١خ اٌضساػ١خ  ت١ٚا٠دبد ػاللبد رشاثـ١خ ِثً رٛؿٓ طٕبػخ األٔبث ثالسز١ى١خ

اٌضساػ١خ فؼال ػٓ رٛؿٓ  ١خغـٚطٕبػخ اٌظٕبد٠ك اٌضساػ١خ اٌجالسز١ى١خ ٚطٕبػخ األ
 طٕبػخ أػبدح رذ٠ٚش اٌّخٍفبد اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ ِخٍفبد ٘زٖ اٌظٕبػبد.

فٟ  اٌجالسز١ى١خ الس١ّبفٟ رٛؿٓ ثؼغ اٌظٕبػبد  ٟاٌحىِٛ اٌزٛخٗأسُٙ  .5
االلؼ١خ اٌزٟ رشٙذ ص٠بدح سىب١ٔخ اٚ رٍه االلؼ١خ اٌزٟ رمغ ػٍٝ ؿش٠ك صٚاس أسثؼ١ٕ١خ 

بئٟ اٌمشٔخ ٚاٌّذ٠ٕخ ِّب ادٜ رٛؿٓ طٕبػخ أو١بط االِبَ اٌحس١ٓ )ع( الس١ّب لؼ
 إٌفب٠بد اٌجالسز١ى١خ.

 
 اٌّمزشحبد:

وضع الخطط التنموية الشاممة لمختمف قطاعات االقتصاد العراقي كقطاع   (ٔ)
التصاالت، فإن تنمية تمك القطاعات يعود بالنفع عمى تنمية القطاع واالزراعة النقل 

 تيكية بشكل خاص.الصناعي وبشكل عام والصناعات البالس

سياسة حكومية تشجع المؤسسات الحكومية لمتعاقد مع القطاع الخاص  يتبن  (ٕ)
من أجل االستفادة من منتجات ىذا القطاع بداًل من استيرادىا من الخارج مما يسرع من 

مما يسيم باستيعاب القوى العاممة العاطمة عن  القطاع الخاص منشآتنمو وتطوير 
 العمل في محافظة البصرة

لصناعات البالستيكية في  منشآتالعمل عمى ايجاد وتشجيع عمى اقامة   (ٖ)
منيا قضاء االمام الصادق وقضاء الدير واليارثة  منشآتاالقضية التي تفتقر لتمك ال

 والفاو مما يخمق  بيئة مالئمة لتوطن صناعات بالستيكية اخرى.

ظة البصرة وىناك بعض الصناعات البالستيكية من الممكن توطينيا في محاف  (ٗ)
وذلك لحاجة السوق الييا مثل صناعة االثاث المنزلي البالستيكي وصناعة القوارير 
البالستيكية المستخدمة لتعبئة المياه والعصائر وااللبان وصناعة االطارات وصناعة 

 المواد االنشائية البالستيكية.

 انهىامش
 

، دار ألولىاحسن عبدالقادر صالح، مدخل إلى جغرافية الصناعية، الطبعة  (ٔ)
 .ٚٔ، صٜ٘ٛٔالشروق لمنشر، عمان، 
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جميورية العراق. وزارة التخطيط، مديرية تخطيط البصرة، شعبة االحصاء  (ٕ)
 .ٕٕٔٓتقديرات سكان محافظة البصرة لعام 

 .ٕٖٛ، صٓٛية: القرآن الكريم، سورة االنبياء، اآل (ٖ)
بيروت،  ، مكتبة اليالل،األولىالطبعة صالح الدين اليواري، المعجم الوسيط،  (ٗ)

 .ٕٜٙ، صٕٚٓٓ
، ٜٛٚٔ، بيروت، دار القمم، األولىالطبعة ابن خمدون، مقدمة ابن خمدون،  (٘)

 .ٜٜٖص
محمد أزىر السماك، عباس عمي التميمي، أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتيا،  (ٙ)

 .ٜٔ، صٜٚٛٔمديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
(7) Quentin H. Stand ford and Warren, Geography, A study of its Element, 

Oxford University. 1992, P. 241. 
، تقنيةية، مجمة العموم والىمألسنبل، البالستك اليوية واالمحمد صالح  (ٛ)

 .ٗ، صٜٕٔٓ، مدينة الممك عبدالعزيز لمعموم والتقنية، السعودية، ٜٕٔٓ، ٕٕٔالعدد
، ٗان العرب، جزءنضال عمي، معجم لس ،ابراىيم شمس الدين ،يوسف البقاعي (ٜ)

. وينظر: ٖٓ٘ٙ، صٕ٘ٓٓ، بيروتعممي لممطبوعات، أل، مؤسسة ااألولىالطبعة 
، دار احياء التراث العربي األولىمحمد عبد الرحمن مرعشمي، القاموس المحيط ،الطبعة 

 .٘ٙ٘، صٖٕٓٓ،بيروت،
المدائنية في محافظ  األنابيبمحمود رشيد عبود، التحميل المكاني لصناعة أنس  (.1)

 .ٜ، صٜٕٔٓداب، اد، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كمية اآلبغد

الشركة العامة لمصناعات البتروكيمياوية ،قسم التخطيط والدراسات ،شعبة  (ٔٔ)
 ٕٕٔٓاإلحصاء، بيانات غير منشورة لعام 

(12) Fred J. Davis polymer chemistry, Department of chemistry university of 

Exeter, December (2003.) 

 

اليالميات المائية: ىي نوع من البوليمرات )لبولي اكريال مايد( الذي يمتمك القدرة  )*( 
عمى امتصاص كمية ضخمة من الماء ثم تزويد النبات بالمياه في حالة الجفاف، لممزيد 
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ية، مجمة العموم التقنية، العدد ىمينظر: محمد صالح السنبل، البالستك اليوية واأل
 .ٖٕ، صٜٕٔٓممك عبدالعزيز لمعموم والتقنية، السعودية، ، مدينة الٜٕٔٓ، ٕٕٔ

 .ٚأحمد صالح السنبل، مصدر سابق، ص (13)

فوزي سعيد أحمد الحدية، الجغرافية االقتصادية لقطاع غزة، رسالة ماجستير،  (ٗٔ)
المنظمة العربية لمتربية والعموم، معيد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

 .ٗٙٔ، صٜٚٚٔ
االلفة الحيوية: أي ان البالستك آمن عمى صحة االنسان وغير سام وال يحدث  (* )*

فييا في  عحتى ال يؤثر عمى المنطقة التي يزر  التيابمضاعفات جانبية مثل حدوث 
 جسم االنسان

لممزيد ينظر: الطيب عمي عواف، البالستيك في التطبيقات المتطورة، مجمة العموم والتقنية 
 ٕٔ، صٜٕٔٓودية، (، السعٕٕٔالعدد )

ول الزجاجي: ىي الدرجة التي تتحول فييا المادة البالستيكية من الحالة مدرجة الت ( ***)
 الشبيية بالزجاج الى

 .ٔٗ، صٜٕٓٓلممزيد ينظر: فارس السويمم، البالستيك الغذاء، السعودية،  المطاطيةالحالة 
 الدراسة الميدانية (٘ٔ)

نشاة لصناعة الجص المغمق مقابمة شخصية مع عمي حسين مظموم مدير م (ٙٔ)
 ٕٕٔٓ/ٖ/ٚٔيًا في قضاء الزبير بتاريخ لحا

مقابمة شخصية مع الميندس جواد كاظم مدير منشاة أكياس النفايات  (ٚٔ)
 ٕٕٔٓ/ٔ/ٚالبالستيكية في بمدية قضاء شط العرب بتاريخ 

مقابمة شخصية مع ،جاسم جبار الشاوي ،مدير منشاة اكياس النفايات  (ٛٔ)
 ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٔبتاريخ , قضاء المدينة البالستيكية في بمدية 

مقابمة شخصية ، مع عالء محسن قاسم، مدير منشاة اكياس النفايات  (ٜٔ)
 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔبتاريخ  البالستيكية في بمدية قضاء القرنة ،

 
 وانمراجغ انمصادر
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 .ٕٖٛ، صٓٛية: القرآن الكريم، سورة االنبياء، اآل
 الكتب

 .ٜٜٖ، صٜٛٚٔ، بيروت، دار القمم، ىاألولالطبعة ابن خمدون، مقدمة ابن خمدون،  (ٔ)
، دار الشروق األولىحسن عبدالقادر صالح، مدخل إلى جغرافية الصناعية، الطبعة  (ٕ)

 .ٚٔ، صٜ٘ٛٔلمنشر، عمان، 

، ٕٚٓٓ، مكتبة اليالل، بيروت، األولىالطبعة صالح الدين اليواري، المعجم الوسيط،  (ٖ)
 .ٕٜٙص

 .ٔٗ، صٜٕٓٓفارس السويمم، البالستيك الغذاء، السعودية،  (ٗ)
محمد أزىر السماك، عباس عمي التميمي، أسس جغرافية الصناعة وتطبيقاتيا، مديرية  (٘)

 .ٜٔ، صٜٚٛٔدار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
، دار احياء التراث األولىمحمد عبد الرحمن مرعشمي، القاموس المحيط ،الطبعة  (ٙ)

 .٘ٙ٘، صٖٕٓٓالعربي ،بيروت،
، الطبعة ٗنضال عمي، معجم لسان العرب، جزء ،شمس الدينابراىيم  ،يوسف البقاعي (ٚ)

 .ٖٓ٘ٙ، صٕ٘ٓٓ، بيروتعممي لممطبوعات، أل، مؤسسة ااألولى
 الرسائل واألطاريح

المدائنية في محافظ  األنابيبمحمود رشيد عبود، التحميل المكاني لصناعة أنس  .ٔ
 .ٜ، صٜٕٔٓداب، بغداد، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كمية اآل

سعيد أحمد الحدية، الجغرافية االقتصادية لقطاع غزة، رسالة ماجستير،  فوزي .ٕ
المنظمة العربية لمتربية والعموم، معيد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

 .ٗٙٔ، صٜٚٚٔ
 البحوث والدوريات

عمي عواف، البالستيك في التطبيقات المتطورة، مجمة العموم والتقنية الطيب  .ٔ
 ٕٔ، صٜٕٔٓ(، السعودية، ٕٕٔ)العدد 

، تقنيةية، مجمة العموم والىمألسنبل، البالستك اليوية واالمحمد صالح  .ٕ
 .ٗ، صٜٕٔٓ، مدينة الممك عبدالعزيز لمعموم والتقنية، السعودية، ٜٕٔٓ، ٕٕٔالعدد
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 صادر الحكوميةمال
جميورية العراق ، الييئة العامة لممساحة ، خريطة العراق اإلدارية ، مقياس  .ٔ

 ٕٕٔٓلعام  ٔ:ٓٓٓٓٓٔرسم 

جميورية العراق. وزارة التخطيط، مديرية تخطيط البصرة، شعبة االحصاء  .ٕ
 .ٕٕٔٓتقديرات سكان محافظة البصرة لعام 

 ٕٕٔٓ، GISديوان محافظة البصرة ،شعبة نظم المعمومات الجغرافية  .ٖ
الشركة العامة لمصناعات البتروكيمياوية ،قسم التخطيط والدراسات ،شعبة  .ٗ
 . ٕٕٔٓحصاء، بيانات غير منشورة لعام اإل

 المقابالت الشخصية
مقابمة  شخصية ، مع عالء محسن قاسم، مدير منشاة اكياس النفايات  .ٔ

 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔالبالستيكية في بمدية قضاء القرنة ،بتاريخ 

مقابمة شخصية مع ،جاسم جبار الشاوي ،مدير منشاة اكياس النفايات  .ٕ
 ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٔمدينة بتاريخ البالستيكية في بمدية قضاء ال

مقابمة شخصية مع الميندس جواد كاظم مدير منشاة أكياس النفايات  .3
 ٕٕٔٓ/ٔ/ٚالبالستيكية في بمدية قضاء شط العرب بتاريخ 

مقابمة شخصية مع عمي حسين مظموم مدير منشاة لصناعة الجص المغمق  .ٗ
 ٕٕٔٓ/ٖ/ٚٔحاليًا في قضاء الزبير بتاريخ 

بد الحسين مدير منشاة الصادق لصناعة إعادة مقابمة شخصية مع كاظم ع .٘
 ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٚالتدوير المخمفات البالستيكية في قضاء الزبير بتاريخ 

الصناعات  منشآتوتتضمن توزيع استمارة االستبانة عمى الدراسة الميدانية : 
 منشآه( ٕٗالبالستيكية في محافظة البصرة والبالغ عددىا )

 مصادر االجنبية
Quentin H. Stand ford and Warren, Geography, A study of its Element, Oxford 

University. 1992. 


